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Voor u ligt een nieuwe ‘Medische Nieuwsbrief’. Dit is een gemeenschappelijk initiatief van het
Oriëntatiepunt
Gezondheidszorg
Oost-Vlaanderen,
Medimmigrant
regio
Brussel
en
het
Ondersteuningspunt Medische Zorg van het Antwerps Minderhedencentrum De Acht. Deze Nieuwsbrief
bundelt relevante actualiteit m.b.t. nieuwe wetgeving, beleidsmaatregelen, publicaties e.d. Deze
Nieuwsbrief wordt ad hoc uitgegeven. Wij hopen dat deze info een hulp kan zijn voor uw dienstverlening
m.b.t. het recht op gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf of met een precair verblijf.
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1. Nieuws uit Medimmigrant

Nieuw op de website van Medimmigrant
 Typevoorbeeld van een uitgebreid medisch attest voor de Dienst Vreemdelingenzaken of voor het
OCMW in het kader van het bekomen van een verblijf om medische redenen of van sociale steun
voor ernstig zieken die omwille van hun ziekte niet terug kunnen naar hun land van herkomst.
 Een nota met richtlijnen over ‘hoe kan je aantonen dat een behandeling niet beschikbaar of
toegankelijk is in het herkomstland?’
 Het overzicht over de betalingsregeling van medische kosten voor EU-burgers.
 Een update van het overzicht van de rechtspraak inzake OCMW-steun aan ernstig zieken.

2. Nieuws uit de regio

Informatieve website Brusselse OCMW’s
De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) heeft een
toegankelijke website gemaakt betreffende de steun die verleend wordt door de 19 Brusselse OCMW’s.
De site omvat 2 luiken: een voor particuliere hulpzoekers en een voor professionele hulpverleners,
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waardoor ieder de gezochte info snel kan vinden. 15 infofiches zijn reeds online, de site wordt de
komende weken nog aangevuld: klik op www.ocmw-info-cpas.be.

Projectoproep voor de organisaties die zich richten tot de strijd tegen AIDS
Al 11 jaar ondersteunt de vzw Brussels Gay Sport projecten met het oog op de strijd tegen aids dankzij
donaties aan Swim for Life, een gesponsorde zwemmarathon. Tijdens de elf voorgaande edities hebben
gulle schenkers meer dan 140 000 euro gegeven, waarmee een veertigtal projecten werden ondersteund.
De zwemmarathon van vorig jaar heeft meer dan 23 000 euro opgebracht en werd verdeeld over vier
projecten. Alle organisaties die zich met de strijd tegen aids bezighouden en die de steun van Swim for
Life wensen te bekomen kunnen een mail met hun volledige contactgegevens naar
projecten@swimforlife.be toesturen. De aanvraag moet voor 1 juni 2007 gebeuren. Voor meer info, tel
0476/61 61 19 of www.swimforlife.be.

3. Nieuws uit de sector

(Toegang tot) gezondheidszorg
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen hebben vanaf 01/01/2008 recht op een
ziekteverzekering
De Ministerraad van 23 maart heeft het Koninklijk Besluit gestemd dat de werking van de
verzekerbaarheid voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen regelt (Gezondheidswet van 13
december 2006 - B.S. 22 december 2006). Indien de Raad van State geen probleem stelt, dan is de
verzekerbaarheid voor deze doelgroep op 1 januari 2008 een feit.
Concreet gaat het over volgende minderjarige:
- diegene die niet begeleid is door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem
uitoefent krachtens de nationale wet van de minderjarige
- en die geen onderdaan is van de Europese Economische Ruimte
- en die ofwel erkenning als vluchteling heeft aangevraagd ofwel niet voldoet aan de voorwaarden
inzake toegang tot en verblijf op het grondgebied
Voor deze Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen wordt door de Gezondheidswet als bijkomende
voorwaarde gesteld dat zij:
- gedurende tenminste drie opeenvolgende maanden lager of secundair onderwijs volgen in een
door een Belgische Overheid erkende onderwijsinstelling
- ofwel vrijgesteld werden van leerplicht door de Commissie van Advies voor Buitengewoon
onderwijs of de “Commission consultative de l’enseignement spécial” of de
“Sonderschulausschuss”
- ofwel aangeboden werden bij een door een Belgische overheid erkende instelling voor
preventieve gezinsondersteuning (bv. Kind en Gezin of ONE), voor zover zij niet onderworpen
zijn aan leerplicht.
Uitgesloten van deze regeling zijn de minderjarigen die al op een andere manier (volgens een Belgische
of buitenlandse regeling) kunnen genieten van een verzekering voor geneeskundige verzorging, als
rechthebbende of als persoon ten laste. De tussenkomst voor de geneeskundige verzorging van het
OCMW, de materiële tenlasteneming door Fedasil of een instelling van de gemeenschappen worden –
aldus dit KB –niet beschouwd als een Belgische regeling inzake geneeskundige verzorging.

Medische kosten voor asielzoekers die niet in de toegewezen opvangplaats verblijven
Sinds 15/2/2007 heeft Fedasil een Cel Medische Kosten opgericht voor asielzoekers die niet in de
toegewezen opvangplaats voor "materiële opvang" verblijven. Asielzoekers worden bij de indiening
van hun asielaanvraag toegewezen aan een specifieke opvangstructuur waar zij huisvesting en materiële
hulp kunnen krijgen. De toewijzing aan een materiële opvangplaats geldt zolang de asielaanvraag niet
ontvankelijk verklaard wordt en zolang de asielaanvraag niet definitief afgewezen is, inclusief een beroep
bij de Raad van State. Het recht op materiële hulp omvat ook medische begeleiding. Sommige

2

asielzoekers kiezen ervoor om niet in de toegewezen opvangplaats te verblijven: zij worden in het
vakjargon ook wel "no shows" genoemd. "No show" asielzoekers maken geen gebruik van hun recht op
materiële opvang maar behouden wel hun recht op medische begeleiding. Tot nu toe moest de
toegewezen opvangstructuur de medische begeleiding ook voor no show asielzoekers voorzien. In de
praktijk veroorzaakte dat wel eens problemen. De nieuwe Cel Medische Kosten van Fedasil moet deze
problemen opvangen.
Waarvoor kan u beroep doen op de Cel Medische Kosten van Fedasil?
In een eerste fase, ingegaan op 15/2/2007, zal de Cel Medische Kosten de opvangstructuren
ondersteunen bij het realiseren van het recht op medische verzorging van de bedoelde "no show
asielzoekers" (zie hierboven).
•

•

Ten eerste is er een helpdesk voor vragen over het recht op medische verzorging van de no
show asielzoekers (zie hieronder) en over de rol van de toegewezen opvangstructuur. Alle
opvangstructuren, zorgverleners en de no show asielzoekers zelf kunnen hiervoor terecht bij de
helpdesk.
Ten tweede komt er concrete ondersteuning bij het afleveren van betalingsverbintenissen (=
requisitorium of medische kaart) en het ten laste nemen van medische kosten. De rol van de Cel
zal op dit vlak wel verschillen naargelang het type van de opvangstructuur waaraan de no show
asielzoeker is toegewezen:
o

o

o

Voor aan de federale centra toegewezen no show asielzoekers zal de Cel zelf
betalingsverbintenissen afleveren en de rekeningen rechtstreeks aan de zorgverleners
betalen. De betalingsverbintenis moet voor de zorgverstrekking afgeleverd worden. Enkel
in geval van spoedeisende zorgen kan de factuur na de zorgverstrekking worden
terugbetaald indien een "attest van spoedeisende zorgen" werd afgeleverd. De Cel van
Fedasil stelt modeldocumenten ter beschikking.
Indien de no show asielzoeker aan een opvangstructuur van één van de opvangpartners
(Rode Kruis, Croix Rouge, Socialistische Mutualiteit, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRE)
is toegewezen, verwijst de Cel voor het afleveren van de eventuele betalingsverbintenis
door naar de opvangpartner. Zorgverleners kunnen hun rekening wel al naar de Cel
sturen die deze op geregelde tijdstippen naar de opvangpartners zal dispatchen. De
partners betalen die rekening dan aan de zorgverlener en kunnen de kosten bij Fedasil
terugvorderen.
Voor aan een lokaal opvanginitiatief (LOI) van een OCMW toegewezen no show
asielzoekers staan de LOI's nog volledig zelf in voor de concrete behandeling van het
dossier. Het LOI levert de eventuele betalingsverbintenis af, ontvangt de rekening van de
zorgverlener, betaalt de zorgverlener en vordert de ten laste genomen medische kosten
terug van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI).
Aangezien de wet voorschrijft dat de LOI de ten laste genomen medische kosten van de
POD MI moeten terugvorderen (en dus niet van Fedasil), kan de Cel voor de LOI nog
geen rekeningen betalen. Daartoe moet er eerst een budget voor de Cel worden
vrijgemaakt. Dat wordt gepland voor de tweede fase. De Cel kan voor de LOI ook nog
geen rekeningen ontvangen en dispatchen. De rekeningen zouden bij gebrek aan een
centraal aanspreekpunt immers naar elk individueel OCMW gestuurd moeten worden.
Dat houdt het gevaar in dat de 45dagentermijn overschreden wordt, wat natuurlijk te
vermijden is.

In een tweede fase, vanaf het tweede semester van 2007, wordt het systeem uitgebreid. Er wordt dan
een budget voorzien voor de Cel Medische Kosten waardoor zij zelf het recht op medische verzorging van
no shows zal kunnen realiseren. Concreet zal de Cel dan de medische kosten rechtstreeks aan de
zorgverleners betalen en zelf betalingsverbintenissen afleveren, en dit ongeacht het type van de
opvangstructuur.
Om de werking van de Cel zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt aan de opvangpartners gevraagd
om alle beschikbare informatie over no shows per e-mail aan de Cel te bezorgen (aantal no show,
familiale situatie, medische situatie enz), om zorgverleners en no show asielzoekers voor informatie door
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te verwijzen naar de Cel en om de gekende zorgverleners aan de hand van door Fedasil bezorgde
modeldocumenten te informeren over de nieuwe Cel en haar werking. Op 7/2/2007 bezorgde Fedasil ook
de medische zorgverstrekkers en instellingen een toelichting en modeldocumenten.
Welk recht op medische verzorging hebben (niet-ontvankelijk verklaarde) asielzoekers?
Asielzoekers die niet ontvankelijk verklaard zijn, kunnen zich op basis van hun statuut niet aansluiten bij
ene ziekenfonds. Zij kunnen voor alle medische kosten terecht bij de toegewezen opvangplaats of bij de
Cel Medische Kosten van Fedasil (zie hierboven). Zij hebben recht op alle medische zorgen die nodig zijn
om het in staat te stellen een "menswaardig leven" te leiden. Hierover wordt van geval tot geval
geoordeeld door de bevoegde opvanginstantie en eventueel in beroep door de Arbeidsrechtbank. Dit
recht is dus ruimer dan het recht op "dringende medische hulp" voor mensen zonder wettig verblijf. Er is
geen dringendheid vereist voor de medische zorgen van asielzoekers.
In een brief van 7/2/2007 aan de medische zorgverstrekkers en instellingen somt Fedasil ook op welke
medische zorgen zij terugbetaalt.

Deze lijst met medische zorgen en het aanvraagformulier voor het bekomen van een requisitorium is
terug te vinden op de website van de uitgevers van deze nieuwsbrief.
Contactgegevens: Fedasil, Cel Centralisatie Medische Kosten, Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel
T 02/2134300 (Franstalig: 02/2134325), fax 02/2134412, e-mail medic@fedasil.be.
Bron: Fedasil, Dit is een aanpassing van het artikel uit de VMC-nieuwsbrief

Overzicht betalingsregeling van de ziektekosten voor EU-burgers
Medimmigrant maakte een overzicht ‘Betalingsregeling ziektekosten voor EU-burgers’. Dit overzicht wil
hulpverleners een houvast bieden bij het oriënteren van medisch zorgbehoevende EU-onderdanen naar
de gepaste regeling voor het afhandelen van hun medische kosten. Na eventuele wijzigingen van de
nationale verblijfswetgeving voor EU-onderdanen (bv. na de te verwachten omzetting in Belgisch recht
van de Europese richtlijn 2004/38 inzake vrij verkeer voor burgers van de EU en hun familieleden), zal
ook dit overzicht worden aangepast. Het overzicht en de begeleidende tekst zijn te raadplegen op
www.medimmigrant.be, > toegang tot gezondheidszorg > EU-burgers.

Handboek POD Maatschappelijke Integratie over medische kosten online
OCMW’s kunnen op de website van de POD MI een handboek (29 blzn) raadplegen over de terugbetaling
van de medische kosten door de POD MI en de controle door de Inspectiedienst met betrekking tot deze
medische kosten: www.mi-is.be > (dringende) medische hulpverlening > handboek medische kosten
(onder ‘andere documenten’).
Op dezelfde website staat een nieuwe versie (maart 2007) van het informatiedocument De medische
bewijsstukken in het kader van de wet van 02/04/1965 en het Ministerieel Besluit van 30/01/1995 (32
blzn). Aanvullingen en aanpassingen werden in het groen gemarkeerd: www.mi-is.be > (dringende)
medische hulpverlening > medische bewijsstukken (onder ‘andere documenten’).

Medische aspecten inzake verblijf
Nieuw medisch getuigschrift voor medische verblijfsaanvraag
De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stelt een nieuw medisch getuigschrift ter beschikking voor wie een
verblijfsaanvraag wil indienen om medische redenen. Het nieuwe medisch getuigschrift van DVZ is
beschikbaar op de gemeenten en op www.medimmigrant.be > verblijf om medische redenen.
Bron: VMC-nieuwsbrief van 22 maart 2007

Motivatie voor gelijktijdige aanvraag ‘uitstel van vertrek’ en ‘machtiging tot verblijf om
medische reden’
Artikel 9.3 Vw. wordt aangewend als procedureregel voor de regularisatie van de verblijfssituatie om
medische reden (‘aanvraag machtiging verblijf >3m’). De procedure wordt in principe niet opgestart
wanneer men slechts een kort uitstel van vertrek beoogt, bv. in geval van een kortstondige ziekte die het
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reizen onmogelijk maakt. Men kan nu op basis van ernstige medische gronden toch gelijklopend een
machtiging tot verblijf aanvragen én een uitstel van vertrek. In zo’n situatie zal de Dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) in eerste instantie de tijdelijke verlenging beoordelen op basis van duidelijke
elementen in het dossier (zonder dat de betrokkene door de adviserend geneesheer van DVZ wordt
gezien). Indien het medisch dossier overtuigend is, wordt het bevel om het grondgebied te verlaten
(BGV) of het attest van immatriculatie (A.I.) tijdelijk verlengd, in afwachting van de behandeling van de
aanvraag tot machting >3m op basis van art. 9.3 Vw. Blijkt het dossier echter onvolledig of niet
overtuigend te zijn, dan zal deze tijdelijke verlenging niet worden toegestaan, maar onderzoekt de
adviserend geneesheer de medische elementen in het kader van de aanvraag tot het bekomen van een
machtiging tot verblijf (art. 9.3). Het is voor de DVZ moeilijker om een machtiging tot verblijf te
weigeren, wanneer er verschillende maanden een tijdelijke verlenging werd toegekend (tenminste indien
de medische situatie nog steeds identiek of slechter is). Aanvragen tot ‘dringende verlenging’ worden per
fax ingediend bij DVZ op fax: 02/205.58.38. Een procedure art. 9.3 verloopt via de burgemeester van de
hoofdverblijfplaats. Meer informatie op www.medimmigrant.be.
Bron: contactvergadering BCHV maart 2007.

4. Publicaties

Handleiding ‘Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf’
De handleiding ‘DMH’ voor mensen zonder wettig verblijf wil OCMW-medewerkers en zorgverleners op
weg zetten naar een vlottere, lokale implementatie van de regeling voor dringende medische hulp. De
map geeft een beknopt overzicht van de doelgroep, de procedure, argumentatie & tips in het werken met
een medische kaart & medische conventies. Verder vind je er de voornaamste regelgeving en ook enkele
handige typedocumenten in terug. Deze uitgave van Medimmigrant, kost €5 (+verzendingskosten) en is
te bestellen bijde initiatiefnemers van deze nieuwsbrief of via volgende website
http://www.vmc.be/publicaties.aspx

Paper over gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf in Duitsland
Pascal Beckers schreef een paper ‘Health care policy and provisions to illegal immigrants in Germany: a
comparitive approach’. Te bekomen bij: Pascal.Beckers@GOVERNANCE.unimaas.nl.

Dossier: ‘Asile et clandestinité’
L’Agence Alter geeft een bundel uit van artikels verschenen (sinds begin 2005) rond ‘asiel en illegaal
verblijf’. De bundel bekijkt zowel de theoretische als de praktische kant van de zaak, en gaat o.m. in op
de nieuwe regelgeving. Een pedagogisch zeer interessant document van dit onafhankelijk
onderzoeksbureau, telt 46p., Fr, gratis te downloaden op www.alterechos.be.

5. Studiedagen

Medicine and Human Rights in Cross-Cultural Perspective
Deze cursus inzake medische antropologie wordt georganiseerd door ‘The Amsterdam Master’s in Medical
Anthropology (AMMA) en zal doorgaan van 6 tot en met 17 augustus 2007. De plaats van gebeuren is
the Amsterdam Office of Amnesty International. Meer informatie op http://www.fmg.uva.nl/amma.

De betalingsregeling voor de ziektekosten van EU-burgers
Op 25 mei 2007 organiseert het Brussels Platform (Foyer en Medimmigrant) een vorming over de
betalingsregeling voor de ziektekosten van EU-burgers. Wanneer komt het ziekenfonds van het
herkomstland tussen in de kosten? Wanneer een Belgisch ziekenfonds? Wanneer kan een tussenkomst
van het OCMW gevraagd worden?
Sprekers: Chris Segaert (RIZIV), Fabienne Crauwels (VVSG), Liesbet Vastenavondt (Medimmigrant tot
30/4/2007).
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Wanneer er te veel inschrijvingen zijn, wordt er voorrang gegeven aan OCMW’s, zorgverleners en hun
instellingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (en de nabije omgeving). Uitnodiging en
inschrijvingsformulier: www.medimmigrant.be > nieuws.

6. Varia

Frankrijk: De Nationale Academie voor Geneeskunde bevestigt de beperkte betrouwbaarheid
van medische onderzoeken om de leeftijd van minderjarigen te bepalen
De Franse L’académie nationale de médecine meldt dat de betrouwbaarheid van de geneeskundige
testen die tot doel hebben de leeftijd van de buitenlandse niet-begeleide minderjarigen te bepalen zéér
beperkt is. Zij geven suggesties hoe gewerkt kan worden om deze onderzoeksresultaten te optimaliseren.
Meer info zie: http://www.academie-medecine.fr/upload/base//rapports_301_fichier_lie.rtf
Nieuwe website Ithaca
Informatie over de gezondheidszorg en de sociale situatie in landen van herkomst laat een ernstig zieke
patiënt toe om terugkeer op serene wijze te overwegen of om een verblijfsverlenging of -vergunning aan
te vragen wanneer de vereiste geneeskundige behandelingen en zorgen ontbreken in het land van
oorsprong. Ithaca (Information on Treatment and Healthcare Accessibility in Countries of origin), een
initiatief van Artsen zonder Grenzen, heeft een nieuwe website die actuele, nauwkeurige en onpartijdige
informatie verschaft over toegang tot gezondheidszorg in verschillende landen, zodat elke beslissing met
perfecte kennis van zaken kan genomen worden.

7. Meer info

Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen
Meld- en Informatiepunt voor asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf
 p/a ODiCe vzw, Dok Noord 4 – gebouw 25, 9000 Gent  09/267 66 46  09/267 66 44
 info@orientatiepunt.be; www.orientatiepunt.be
 Elke werkdag van 13u tot 16u, uitgezonderd op woensdag van 9u30 tot 13u30
⇒ Het Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen is enkel telefonisch en schriftelijk bereikbaar.
Dit initiatief is het resultaat van een samenwerking tussen het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) en de Provincie OostVlaanderen.

Medimmigrant
 Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel  02/274 14 33  02/274 14 48
 info@medimmigrant.be; www.medimmigrant.be
 ma en vr van 10 - 13u & di van 14 tot 18u
⇒ Medimmigrant is enkel telefonisch en schriftelijk bereikbaar. Uitzonderlijk is een afspraak op het
secretariaat mogelijk.
Dit inititiatief is mogelijk met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie.

Ondersteuningspunt Medische Zorg
 Van Daelstraat 41, 2140 Borgerhout  03/270 33 36  03/235 89 78
 medischezorg@de8.be; www.medischezorg.be
⇒ Het Ondersteuningspunt Medische Zorg is telefonisch en schriftelijk en uitzonderlijk op afspraak
bereikbaar en is een initiatief van het antwerps Minderhedencentrum De Acht.

6

